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QƏM istismarxassələri fənnindən imtahan sualları 

I KOLLOKVUM 

 
1. Malların ekoloji ekspertizası haqda məlumat 

2. Malların ekoloji ekspertizasının vəzifələri haqda ümumi məlumat 

3. Malların ekoloji göstəriciləri anlayışı 

4. Ətraf mühit çirklənmələri nədir və növbri haqda anlayış 

5. Kimyəvi çirkləndiricilər haqda anlayış 

6. Mikrobioloji çirklənmələr haqda anlayış 

7. Ekoloji çirkbnməbrin mənbəbri haqda məlumat 

8. Bioloji çirklənməbr haqda anlayış 

9. Kimyəvi çirklənməbr haqda ümumi məlumat 

10. Tullantılar haqda məlumat 

11. Utilizasiya anlayışı və üsullan haqda məlumat 

12. Məhv edilmə üsulu haqda anlayış 

13. Təkrar xammalın emalı üsulu haqda məlumat 

14. Satışqabağı çirkbnmələr haqda məlumat\ 

15. Kimyəvi məhvetmə haqda məlumat 

16. Texnoloji məhvetmə anlayışı nədir? 

17. Utilizasiya çirkbnmələri haqda anlayış 

18. Məhvedilmə üsulları haqda məlumat 

19. Keyfıyyətsiz, təhlükəli mallann müsadirə olunması 

20. Malların istifadəsi və utilizasiyası haqda aktın hazırlanması 

21. Sanitar-gigiyenik ekspertiza haql da ümumi məlumat 

22. Gigiyenik ekspertizanın vəzifəbri haqda anlayış 

23. Gigiyenik təbbbr haqda anlayış 

24. Xammal və məhsulun çirkbndirilməsinin əsas mənbəbri haqda məlumat 

25. Gigiyenik qərar anlayışı haqda məlumat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II KOLLOKVUM 
 

26. Əlavəbr nədir və qruplara ayrılması haqda məlumat 

27. Funksional təyinatına görə əlavələrin tipbri 

28. Ərzaq və qeyri-ərzaq əlavələri haqda məlumat 

29. Ərzaq əlavələrinin növbri haqda anlayış 

30. Taranın gigiyenik ekspertizası haqda məlumat 

31. Fitosanitar ekspertiza haqda anlayış 

32. Fitosanitar ekspertizanın subyektbri haqda məlumat 

33. Kimyəvi çirkləndiricilər haqda məlumat 

34. Elektromaqnit çirklənmələri haqda anlayış 

35. Çirkləndiricilərin növləri haqdaməlumat 

36. Mallara olan tələblər haqqında məlumat 

37. Funksional tələblər haqqında məlumat 

38. Mallara veribn estetik tələblər haqqında məlumat 

39. Mallaraveribnerqonomik təbbbr haqqında məlumat 

40. Mallaraveribngigiyenik təbbbr haqqında məlumat 

41. Mallaraveribntexnoloji tələblər haqqında məlumat 

42. Malların etibarlılığına veribn tələblər haqqında məlumat 

43. Xidmət müddəti haqqında ümumi məlumat 

44. Malların keyfıyyətini təyin edən metodlar haqqında məlumat 

45. Obyektiv metod haqqında məlumat 

46. Evrestik metod haqqında məlumat 

47. Orqanoleptik metod haqqında məlumat 

48. İybilmə metodu haqqında məlumat 

49. Audimetod haqqında ümıımi məlumat 

50. Vizual metod haqqında üımımi məlumat 


